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Actieplan 2014-2017 
 
 

Focus : Nederlands, MuVo, loopbaanbegeleiding, sociale en emotionele begeleiding 
 

 

Aanbevelingen 

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden 

 Meer aandacht voor doelgericht spreek- en luisteronderwijs in de kleuterafdeling. 

 Een uitgebreid en gevarieerd boekenaanbod in een uitnodigende opstelling in de meeste      

                                                    kleutergroepen. 

 Ruime kansen tot muzisch exploreren en experimenteren in de kleuterafdeling. 
 Criteria voor de evaluatie van competenties in het kindvolgsysteem. 

 Schildersezels voor de peuters en de jongste kleuters. 

Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen 

 Een planmatige hulpverlening bij sociaal-emotionele problemen. 

 Een gerichte professionalisering inzake sociaal-emotionele begeleiding. 

 Een continue begeleiding van leerlingen over de leerjaren heen. 
 Alternatieven voor zittenblijven. 

Wat betreft het algemeen beleid 

 Een doordachte en realistische keuze van prioriteiten met een tijdpad en  

                                                    geoperationaliseerde doelen op korte en middellange               

                                                    termijn. 
 Coaching, opvolging en ondersteuning van leerkrachten. 

 Coördinatie van acties op schoolniveau. 

 De betrokkenheid van alle teamleden bij het schoolbeleid. 

                                             Een systematische kwaliteitszorg op basis van outputgegevens. 

 

Doelstelling : weg te werken tekorten/aanbevelingen: 
 Het bereiken van de eindtermen Nederlands en MuVo in de lagere school. 
 Het systematisch hanteren van de leerplandoelen bij de lessen Nederlands en MuVo. 

 Het hanteren van een planmatige aanpak bij professionaliseringstrajecten 

 Het voorzien van doelen op korte, middellange en lange termijn. 

 Het verhogen van de effecten van de leerlingenbegeleiding. 
 Aanpassen van de dossiers getuigschriften 
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Schooljaar 2013-2014 
 

SDL – punt Actie  niveau wie wanneer begeleiding opvolging gevolg 

Erkenningsvoorw.        

Nederlands Aanpassing onderwijstijd in 
weekschema Frans ten voordele 

van Nederlands 

Frans in 2de graad alleen voor 
wie thuis geen Frans 

spreekt.(hoeken) 

Frans in de 3de graad 2u 

school 2de en 3de graad  PV zorgco directeur Weekplanningen 
aangepast in de 

betrokken klassen 

 Lezen: leesbuddies met 
Nightingale 

klas L2/L3 Op ma en di , 
telkens een half uur 

Klasleerkrachten, 
leraar BSO en zorgco 

directeur Positieve resultaten naar 
technisch en begrijpend 

lezen  

 Doelwoorden selecteren + 

gebruik van didactisch model ‘De 
viertakt’ 

school team september 2013 Klasleerkrachten, 

ondersteuners 

directeur woordwebben 

MuVo Professionalisering: 

uitdieping leerplan muziek 

school team lager Studiedag 3 

27 maart 2014 

directeur directeur Opstellen leerlijn muziek 

 Aanpassing onderwijstijd in 
weekschema MuVo 

Afspraak = 4u  

( eventueel 1u in hoeken )  

school team lager PV zorgco directeur 4 uren MuVo op 
weekplanning in alle 

klassen 

bewoonbaarheid, 
veiligheid en 

hygiëne 

Aanvraag via mail 
brandpreventieverslag en 

keuringsverslag 

verwarmingsinstallatie 

school schoolbestuur januari 2014  schoolbestuur Geen  

Reglementering Bijhouden van dossiers met 
betrekking tot getuigschrift 

school lkr L5/6 juni 2014 zorgco directeur  Dossiers 2014 werden 
opgesteld 

        

Kwaliteit/-

bewaking 

       

Sociaal emotionele 

begeleiding 

Professionalisering :  

Conflict en anderstaligheid 

school directeur Studiedag 2 

15 januari 2014 

OVSG directeur Anders aanpakken van 

regels en afspraken 
 3 kapstokken 

 Voorstellen nieuwe cirkel met 3 

regels 

school team PV directeur directeur Opnemen in nieuwe 

afspraken voor volgend 
schooljaar 

loopbaanbegeleiding Overgangsgesprekken  klas team lager + 3KK Juni 2014 zorgco directeur Vlottere werking 

klassenraad + betere 

ondersteuning lkr 
volgende leerjaar 

 Meerdere aspecten in 

beschouwing nemen tijdens de 

klassenraden juni. In het 
bijzonder naar eventuele 

zittenblijvers.  

school team lager Klassenraad juni 

2014 

zorgco directeur Totaal 3 zittenblijvers , 

geen lln vanuit L5 naar 

1B wel 1 vanuit L6 

 Opstellen van gedragscontracten individueel team lager Vanaf maart 2014 zorgco directeur Lln. meer betrekken bij 

het zoeken naar 
oplossingen m.b.t. hun 

gedrag 

 Kwaliteitsvolle analyse na de klas L6 juni 2014 zorgco directeur Opsporen van tekorten + 
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OVSG-toets terugkoppeling naar het 

team 

        

Algemeen beleid        

 Wekelijkse kernteams worden om 
de 2 weken gehouden  

school team Vanaf januari 2014 kernteam directeur Meer ondersteuning in de 
klassen 

 Opstellen van actieplan School directeur Juni 2014 kernteam directeur Duidelijke planning van 

de uit te voeren acties 

 Afspraken met OVSG voor 
opvolging 

school directeur Augustus 2014 OVSG directeur Actieplan doornemen / 
aanvullen 

 

 

Vastleggen in SWP : 

 
-aanpassing lestijden MuVo 

-aanpassing lestijden Frans 

-nieuwe afspraken gedrag ( cirkel met 3 kapstokken )  
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Schooljaar 2014-2015 
 

SDL – punt Actie  niveau wie wanneer begeleiding opvolging gevolg 

Erkenningsvoorw.        

Nederlands Professionalisering: 

Verkennen van de visie in de 

methode “totemtaal” 

school team lager PV augustus OCB directeur Meer inzicht in de visie 

van 

taalvaardigheidonderwijs 

 Verkennen van de bundel ‘Licht 
op krachtig leesonderwijs’ 

(OVSG) 

school team PV augustus 2014 zorgco directeur Activiteiten rond 
leesbevordering en 

woordenschat  

 Functionele spreektaken 

aanbieden rekening houdend met 
de realisatie van de 

leerplandoelen en de 

onderwijsbehoeften van de 
leerlingen.(Totemtaal – VLL) 

school  team September 2014 OCB + juf Kathleen directeur Meer spreekkansen 

 Lezen: leesbuddies met 

Nightingale ( verderzetting ) 

klas L2 Op di om de 14 

dagen, telkens een 

half uur 

Klasleerkracht, leraar 

BSO en zorgco 

directeur Positieve resultaten naar 

technisch en begrijpend 

lezen  

 Professionalisering: 
Verkennen van de 

uitgangspunten en de visie van 

het leerplan Nederlands OVSG. 

school team lager PV november 2014 OVSG directeur Inzicht in de visie en 
domeinen 

 Professionalisering : 
Nascholingen Nederlands voor 

nieuwe leerkrachten : focus 

spreken en lezen: 
-Spreken doe je niet alleen 

-Lezen is doodgewoon fantastisch 

-Taal is een werkwoord 

lager Juf Sophie / juf Inke 1ste trimester OCB directeur Meer inzicht in de 
taalvaardigheidsonderwij

s in Brussels onderwijs 

 Opstellen van groepsplannen 
voor technisch lezen 

klas L2 & L3 4x/schooljaar zorgco - OCB directeur Lln. worden 
doelgerichter geholpen 

voor technisch lezen 

(preventief en 
remediërend) 

 Realiseren van een 

evaluatiepraktijk binnen het 

domein spreken: leerplandoelen, 
inspraak leerlingen, feedback 

geven. 

Opstellen van analyseschema’s 

spreken en gesprek 

klas team lager Na elk thema / kern OCB 

Zorgco en 

klasondersteuner 

directeur Verticale samenhang 

doorheen de lagere 

school 
Betere opvolging van de 

spreekniveau. 

 Professionalisering: Nascholing 

rond luisteren en spreken in de 

kleuterschool 

school team kleuter Studiedag 2 

15/01/2015 

Kathleen directeur Afspraken maken met 

het team m.b.t. het 

opnemen van 
spreekactiviteiten in het 

weekrooster 

 Professionalisering: Nascholing 

woordenschat 

school team lager Studiedag 2 

15/01/2015 

OVSG directeur Afspraken rond selectie 

doelwoorden en 
voorstelling op het 

woordweb ( kleuren ) 
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 opstellen van klasbeeld + 

reflectie op niveau klas/leerling + 

zoeken naar preventieve 
maatregelen 

klas Juf Sophie Na een evaluatie 

spreken 

Juf Cindy directeur Inspelen op de noden 

van de leerlingen. 

Verder doortrekken 
andere klassen. 

 Uitwerken van initiatieven om het 

leesplezier van lln. te verhogen  

klas team lager wekelijks klasleerkrachten, 

ondersteuners 

directeur Lln. aanzetten tot lezen 

 1 minuut-lezen  klas L2 3x/week zorgco, ondersteuner directeur Kloof van veilig leren 
lezen in L1 en Totemtaal 

in L2 overbruggen 

.Blijvende aandacht voor 

technisch lezen in L2 
Verder zetten volgend 

schooljaar. 

 Professionalisering : Doelgerichte 

spreekoefeningen op 
verschillende manieren 

aanbieden 

school team kleuters Studiedag 3 

18/03/2015 

Kathleen directeur Aanmaken van 

materialen voor 
vertelschort, 

spreekboom, 

spreekdoosjes, …. 

 Mini wijzer: Lesdoelen aan het 

bord schrijven 

school team lager januari 2015 klasleerkrachten directeur Lln. gaan doelgerichter 

leren en reflecteren over 

het al dan niet behalen 

van de doelen 

 Uitwisseling van initiatieven 

m.b.t. 

lees(bevorderings)activiteiten  

school team lager PV juni zorgco, 

ondersteuners 

directeur Concrete afspraken naar 

verticale samenhang 

m.b.t. lezen. 

 Uitwerken spreektaken L1 ( veilig 
leren lezen ) 

school L1 Doorheen het 
schooljaar 

zorgco directeur Uitbreiden spreekkansen 
  

MuVo Professionalisering: 

Verkenning van de 

uitgangspunten en de visie MuVo 
van OVSG 

school team lager PV september 2014 OVSG directeur Inzicht in de visie en 

domeinen 

 Verkennen en in gebruik nemen 

groeiboeken voor drama en 

beweging 
Per thema minstens 1 activiteit 

drama/beweging 

school team lager vanaf september 

2014  

Werkgroep Muvo directeur Overzicht van de lessen 

drama en beweging  

 Oprichting van muzische ateliers 

in de kleuterschool 

klas 2KK-3KK vanaf oktober 2014 Essia, Peggy, 

Virginie, Kathleen, 
Una 

directeur Alle domeinen van MuVo 

komen evenwaardig aan 
bod. 

 Evaluatiekoffer kleuters en lager school team  PV 7/5/2015 Directeur directeur Overzicht aanbod 

1 methode uitproberen 

 Professionalisering : 

Intervisies : Volgen van 3 
schooloverstijgende vormingen 

rond evalueren en rapporteren 

van MuVo. 

school Werkgroep MuVo 26/09/2014 

7/01/2015 
27/04/2015 

OVSG directeur Opstellen visie 

 Professionalisering: Nascholing 

drama en beweging 

school team Studiedag 1 

8/10/2014 

Wadada directeur Inzicht in domeinen 

drama/beweging via 

Wadada-dansles 

 Wadada-danslessen ( 2x/klas ) 
van 2KK tot L6 

school team November en 
december 2014 

Wadada directeur Elke klas krijgt de goed 
vb van een uitgewerkte 

woordenschatles via de 

Wadada-dansles. 

 Binnen de vooropgestelde klas Team lager PV december 2014 Werkgroep Muvo directeur Meer aandacht voor de 
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onderwijstijd en binnen een 

thema minstens 1 

drama/bewegingsles realiseren 

doelen en inhouden van 

deze domeinen 

 Tonen van praktijkvoorbeelden 

MuVo aan elkaar, geven van FB 

en reflectie 

klas team lager PV december 2014 OVSG  directeur Werkpunt = vertrekken 

vanuit de impressie 

 Start Wadada-opleiding voor lkr 
L1 en L5. 

klas Iris , Maleik 9 lessen Wadada directeur Positieve reacties van de 
lln. Al bewegend 

woordenschat 

verwerven. Verder 

uitproberen volgend 
schooljaar in L1/5. 

 Nascholingen MuVo:  

- Dag van de muzische vorming 

Spelen met drama, beweging en 
muziek en YouTube (af)kijken 

-Muzisch : to impress is to 

express 

lager Juf Inke 2de en 3de trimester Cego en Onderwijs 

service 

directeur Terugkoppeling naar 

team op PV 

 Professionalisering :  

MuVo : bespreken visie , 

registratie iomniwize , 

evaluatiekoffer , aanleggen 
paarse mappen  

school team lager Studiedag 3 

18/03/2015 

Werkgroep MuVo directeur Concrete afspraken : 

-evaluatiekoffer 

-registratie  

 Professionalisering :  

Muzische ateliers ronde 

verschillende domeinen door 
Academie 

klas 2de leerjaar Wekelijks op 

donderdag 

Academie directeur Ruim aanbod van alle 

domeinen en prof. van 

de lkr. 

bewoonbaarheid, 

veiligheid en 

hygiëne 

Aanvraag via directievergadering  

brandpreventieverslag en 

keuringsverslag 
verwarmingsinstallatie 

school schoolbestuur december 2014  schoolbestuur Er volgen individuele 

gesprekken met de 

Schepen in alle scholen 

Kwaliteit/-

bewaking 

       

Sociaal emotionele 

begeleiding 

Oprichten werkgroep SoVa school Inse, Marilyn,Maleik, 

Kristien 

maandelijks Kristien directeur Annabel, de mascotte, 

spreekt met haar acties 
alle leerlingen aan. 

Bij de maandelijkse  

acties horen ook 2 
bekers die 2 klassen 

kunnen winnen. 

 Voorstelling aan de leerlingen 

van de nieuwe afspraken ( 3 
regels )  

school team lager 1 september  directeur + Kristien 

(Annabel) 

directeur De leerlingen hebben 

kennis gemaakt met de 
3 regels door spelvorm. 

 Aanpassing gedragsrapporten 

volgens de 3 regels  

school team lager maandelijks Werkgroep 

kwaliteitszorg 

directeur Positief want er zijn 

maar 3 aandachtspunten 

meer. 

 Oprichten stilteklas school team lager Elke donderdag 

onder de middag 

Inse directeur Zeer positieve reacties 

van de leerlingen. 

Lkrn Professionaliseren 

op PV augustus 2015 

 Professionalisering : 

Nascholingen rond SoVa :  

-Kinderen ondersteunen in het 

constructief omgaan met 

school Juf Kristien 2de trimester Cego en Onderwijs 

service 

directeur Doorgeven info op PV 

maart + aan de 

ondersteuners van de 

hele scholenschap 
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conflicten 

-lastig gedrag 

-Agressie van kinderen aanpakke 

 Theoretische uitleg van het 

handelingsgericht werken 

brengen naar het team 

school team lager PV maart Juf Kristien directeur Uitproberen van het 

herstelgericht werken in 

L4 

 Samenwerking met externe 
partners in het kader van socio-

emotionele problemen 

school L3 2-Wekelijks op 
vrijdag 

namiddag 

HOPON – Vzw Alba directeur Klasdynamiek verhogen 

loopbaanbegeleiding In gebruik nemen nieuwe digitale 

agenda/rapporten via iOmniwize 

school team September 2014 Virginie directeur Betrokken lkrn kunnen 

in elkaars agenda kijken 
en evaluatie lln 

aanvullen bij de les. 

 Aanpassing rapporten :  

2de en 3de graad krijgen punten. 

school team lager September 2014 Kevin directeur Tevredenheid bij de 

ouders 

 Invoering iOmniwize zorgsysteem school team dagelijks Virginie directeur Onmiddellijk,  
transparant 

opvolgsysteem  

 Introductie van het directe 

instructiemodel m.b.t. verlengde 
instructie (brede basiszorg) 

klas In L1 en L2 maart 2015 zorgco directeur Nadenken over 

groeperingsvormen, 
inspelen op de noden 

van leerlingen. 

 Afname leerlingenbevraging en 
kindercontacten  

school team lager januari 2015 zorgco, 
ondersteuners 

directeur Opvolging welbevinden 
en betrokkenheid van de 

leerlingen 

Pestprobleem in L4.  

 HGW in L4 , geeft 
veel verbetering 

 Afname ouderbevraging school team juni 2015 zorgco, 

ondersteuners 

directeur -niet verkeersveilig 

-gebouw niet net , 

verzorgd en hygiënisch 
-speelplaats niet 

kindvriendelijk en veilig 

-te weinig naschoolse 
activiteiten 

Algemeen beleid        

 Opstellen van een handleiding 

voor de leerkracht met een 

bundeling van alle afspraken 

school team PV augustus 2014 directeur directeur Handig om allerlei in op 

te zoeken 

Duidelijkeverwachtingen 
en afspraken 

 Opstellen van een algemene visie 

met het hele team 

school team PV augustus directeur directeur Iedereen heeft de tekst 

ontvangen in concept 

 Gezamenlijke buurtwandeling 
met vragen over de teamleden 

en bezoek aan KIK en buurthuis 

school team Laatste vakantiedag klasondersteuners directeur Kennismaking team en 
buurt 

 Verkenning van het actieplan 

naar inhoud en timing 

school team lager November 2014 OVSG directeur Inzicht in het plan OVSG 

begeleiding 

 Nascholingsplan voorziet minder 
nascholingen maar meer gericht 

op de werkpunten 

school team PV augustus directeur directeur Betere opvolging 
werkpunten 

 Oprichten werkgroep MuVo school Inge,Inke,Essia maandelijks directeur directeur Uitwerken visie 

 Oprichten van een expertise-
uurtje  

school team lager Dinsdag om de 14 
dagen 

Zorgco , OCB directeur Betrokkenheid van team 
lager bij beleid – 

uitwisseling binnen het 
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team 

 Coachingsgesprekken met alle 

leerkrachten 

school team lager Doorheen het 

schooljaar 

directeur directeur Reflecteren over het 

lesgebeuren 

 Bespreking duidelijkheid 
klaswanden en verticale 

doorstroming  

klas team lager Januari 2015 directeur directeur Aanpassen van de 
klaswanden 

 Klasbezoeken met 

feedbackgesprekken MuVo 

klas team lager Februari 2015 OVSG dirco Reflecteren over de 

eigen MuVo -les 

 Flitsbezoeken school team Vanaf maart 2015 Dircteur, zorgco directeur Reflecteren over het 

lesgebeuren 

 Coaching voor zorgleraren: 

oefening baart kunst! 
Elke Vanderfeesten 

BCOA R3 1000 

school zorgco Mei 2015 OVSG directeur Toepassen van de 

coachingstechnieken 
tijdens zorgoverleg. 

 Schoolinterne analyse 

zittenblijvers 

school Team  Mei 2015 kwaliteitszorg directeur Voorbereidend werk 

voor opstellen  visietekst  

 Nieuwe documenten gerichte 
bespreking zittenblijven : 

doorstromen 

school team Juni 2015 zorgco directeur -Doelgerichte bespreking 
van de lln 

-aandacht voor de 

mening van alle partijen 

 Afspraken maken omtrent een 
KVS en een LVS op vlak van de 

scholengemeenschap 

scholengeme
enschap 

team Op de 
directieplatforms 

Dirco dirco, directeur Ontwikkelen van een 
KVS en LVS 

 Starten met KVS 

 Opvolging van acties uit de 

beleidsplannen 

school team maandelijks Zorgco directeur Opvolging en coördinatie 

van de acties 

 Afname leerkrachtenbevraging school team Juni 2015 directeur directeur Werken aan 

communicatie  

 Vastleggen van de prioriteiten 

binnen MuVo voor het schooljaar 
2015/2016  

school team Juni 2015 OVSG Directeur  Evaluatie 

uitwerken 
 Opstellen map 

 

Vastleggen in SWP : 

 

Nederlands 
Spreken: 

-analyseschema’s spreken 

-doelgerichte spreekoefening in de kleuterschool (met vertelshort , spreekboom , .. )  

Lezen: 
-opstellen groepplannen lezen 

-oplijsten leesbevorderings-activiteiten  

Taalbeschouwing (Woordenschat) : 

-afspraken woordenschat  
 

MuVo : 

-groeiboeken MuVo 

-muzische ateliers kleuterschool 

 
 Beleid : 

-opstellen actieplan  

-afspraken klaswanden 

-opstellen visie school 
-lesdoel op bord 
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-invoeren iOmniwize zorgdossiers  

-stilteklas 

 
 

OCB hulpvraag : Wij vragen ondersteuning om als team te komen tot een gemeenschappelijke visie op taalvaardigheidsonderwijs en om als leerkracht beter zicht te krijgen op 

didactische principes die nodig zijn om deze visie te implementeren tot op de klasvloer. 
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Schooljaar 2015-2016 
 

SDL – punt Actie  niveau wie wanneer begeleiding opvolging gevolg 

Erkenningsvoorw.        

Nederlands Professionalisering :  

Verkennen van de brochure 

“Licht op krachtig 
leesonderwijs” 

klas team lager  

PV september 2015 

OVSG/OCB directeur meer inzicht  

 Via gestructureerd overleg de 

lln.-resultaten binnen het 
leergebied Nederlands opvolgen 

en bespreken.  

school team lager continu OVSG/OCB/zoco directeur Voorzien van gepaste 

ondersteuning op 
preventief en 

remediërend niveau 

 Uitbreiden van de 

overlegmomenten 

 Hanteren van de leerplandoelen 

bij de voorbereiding van de 

lessen uit Totemtaal door 

gebruik te maken van de 
leerplandoelen OVSG 

klas Team lager Continu directeur directeur Opvolging behaalde 

leerplandoelen. 

 Opstarten apart 

aanduiden 
leerplandoelen in 

Iomniwize ipv 

klikken op fiche 
 Beter zicht op het 

behalen van alle 

LPD 

 1 minuut-lezen  
Woordrijen uitbreiden met 

zinnen  

klas L2 3x/week Zoco / ondersteuner directeur Kloof van veilig leren 
lezen in L1 en Totemtaal 

in L2 overbruggen. 

Blijvende aandacht voor 
technisch lezen in L2. 

 Uittesten Vlaamse test 

begrijpend lezen 

school Team lager Verspreid door het 

jaar 

Zoco/ondersteuner directeur Gebruik als nulmeting 

voor effecten acties 

begrijpend lezen in 
kaart te brengen 

 Afspraken maken rond het 

implementeren van de inhouden 

van de publicatie : leesplezier, 
technisch lezen, woordenschat , 

leesstrategieën 

klas team lager PV oktober 2015 OVSG/OCB directeur Afspraken vastleggen in 

SWP 

 Ontwikkelen van 

strategiekaarten begrijpend 
lezen ter ondersteuning van de 

leerkracht 

klas kernteam PV december 2015 OVSG directeur Afspraken vastleggen in 

SWP 

 Opstellen van groepsplannen 

voor spreken  

klas team lager Vanaf september zorgco, 

ondersteuners 

directeur Lln. worden 

doelgerichter geholpen 
voor spreken (preventief 

en remediërend) 

Zelfreflectie leerlingen 

 Uitproberen whiteboard 
zinsgebruik  

klas Vanaf L2 continu zorgco, 
ondersteuners 

directeur Correct zinsgebruik 
stimuleren  

 Na elke evaluatie binnen het klas team lager continu Zoco directeur Leerlingresultaten 
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domein lezen : analyse van de 

leerlingresultaten + voorzien in 

aangepaste preventieve en 
remediërende acties. 

worden besproken 

tijdens overleg 

 De hele dag door werken aan 

mondelinge vaardigheden door 

toepassen van de 3 
taalgroeimiddelen : taalaanbod 

, taalruimte en feedback 

school team lager continu OCB directeur Bewustmaking van de 

didactiek van de lkr. 

 Regelmatig 
herhalen 

 Leesstrategieën zichtbaar 

maken en integreren binnen de 
taallessen 

klas team lager Vanaf maart 2016 zorgco, 

ondersteuners 

directeur Positieve effecten op de 

leesprestaties 

 Maximaliseren van de effectieve 

leesonderwijstijd 

klas lkr Vanaf september 

2015 

OCB directeur Meer leestijd 

 Aankopen van boeken die 
aansluiten bij de thema’s van 

TotemTaal 

klas team lager Oktober 2015 directeur directeur Boekenaanbod 
verruimen om leerlingen 

aan te zetten tot lezen 

 Verderzetten 
aankopen boeken 

kleuter en lager 

 Realiseren van een 

gedifferentieerd aanbod inzake 
spreekactiviteiten : aanbod , 

werkvormen, ondersteuning 

klas team lager continu OCB directeur Meer aanbod  

 Invoeren leesmeters  klas Team lager continu zorgco, 

ondersteuners 

directeur Ouderbetrokkenheid en 

zelfreflectie lln 

 Afspraken maken rond spelling , 
bespreken van mogelijkheden 

van feedbackles 

klas team lager Studiedag 2 
27 januari 2016 

OCB directeur Afspraken vastleggen in 
SWP 

oa tip en top invoeren 

voor spelling en creatief 
schrijven 

 Professionalisering : 

Uitwerken afspraken rond lezen, 

begrijpend lezen , …  uit “Licht 
op krachtig leesonderwijs” 

school team Studiedag 2 

27 januari 2016 

OCB directeur  Afspraken vastleggen in 

SWP 

 rode draad in thema’s school team kleuters Studiedag 2  

27 januari 2016 

OCB directeur  Meer motivatie 

kleuters  

 Verder zetten 

 Kringgesprekken in alle klassen school Team lager continu kernteam directeur Verhogen van de 
spreekkansen en 

gespreksvaardigheden 

MuVo Invoering gebruik paarse 

mappen voor alle domeinen 

klas team lager vanaf september 

2015 

Werkgroep Muvo directeur registreren van 

aangeboden 
leerplandoelen/activiteit

en 

Duidelijk overzicht 
aanbod  

 Verder aanvullen 

per domein 

 Registreren van de aangeboden 
leerplandoelen/activiteiten 

gelinkt aan thema MuVo via 

muzisch groeiboek 

klas lkr Vanaf september 
2015  

Werkgroep Muvo directeur  Doelen werden 
geregistreerd via 

iOmniwize en 

groeiboeken 
 Besluiten tijdens 
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PV augustus 2016 

( nood aan 

verticale lijn )  

 In gebruik name van evaluatie- 

en registratieformulieren MuVo 

school team lager Vanaf september 

2015 

werkgroep MuVo directeur Waken over het behalen 

van de leerplandoelen – 

verticale samenhang 

m.b.t. rapportering 

 Evaluatiekoffer MuVo school team  Vanaf september 

2015 

Directeur directeur Reflecteren over product 

en proces 

 Wadada-danslessen klas L1/ en L5 Vanaf september 

2015 

directeur directeur doorgeven aan andere 

lkrn 
 Wordt afgevoerd  

(lkrn beschikken niet 

over voldoende 

expertise om dit correct 
uit te voeren ) 

 Ophangen van de muzische 

speeltuin in de klas voor de 
opvolging van de gegeven 

onderdelen 

klas Team lager Vanaf september 

2015 

directeur directeur Goed overzicht over 

eventuele leemtes en de 
te geven onderdelen 

 Elk jaar opnieuw 

ophangen 

 Professionalisering :  
Muzische ateliers rond de 

verschillende domeinen door 

Academie 

klas 2de leerjaar 2-Wekelijks  Academie directeur Ruim aanbod van alle 
domeinen en prof. van 

de lkr. 

 Ateliers verzetten 

in L3 

 Afspraken maken rond verticale 

opbouw minimale aan te bieden 

leerplandoelen/technieken voor 

de reeds besproken domeinen 
binnen MuVo 

school team lager/kernteam PV 3de trimester OVSG/OCB directeur  Wordt opgenomen 

op 1ste studiedag 

oktober 2016 

 Verder zetten muzische ateliers  school 2KK en 3KK Om de 14 dagen Klaslkrn, 

ondersteuners 

directeur Alle domeinen van MuVo 

komen evenwaardig aan 

bod. 
 Wegens 

afwezigheid lkr 

minder frequent 
uitgevoerd  

 Opnieuw 

opstarten volgend 
schooljaar 

 Professionalisering: 

Maak (te) gekke kunst : haal 

meer uit je tekenmateriaal  

school Essia Selini 26/01/2016 

 

Leon Thomas More directeur  Doorgegeven op 

studiedag 2 

bewoonbaarheid, 
veiligheid en 

hygiëne 

Aanvraag via 
directievergadering  

brandpreventieverslag en 

keuringsverslag 
verwarmingsinstallatie 

school schoolbestuur december 2014  schoolbestuur Er volgen individuele 
gesprekken met de 

Schepen in alle scholen 

Kwaliteit/-

bewaking 

       

Sociaal emotionele 

begeleiding 
       

 Jaarthema uitwerken rond : school team Vanaf september Werkgroep SoVa directeur opstellen actieplan 
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Vrienden  Aanmaak 

conflictoplosser 

met leerlingenfoto 
 Rap van Scheut 

ivm gedrag op de 

speelplaats 

 aanpassing gedragsrapporten , 
enkel de maanden dat er geen 

gewoon rapport is 

school team lager vanaf september directeur directeur  Frequentie 
verlagen van elke 

maand naar 4x / 

schooljaar 
 Wordt opgenomen 

in de rapporten 

 Professionalisering : 

“Groepsplan gedrag”, een model 
om probleemgedrag te 

voorkomen 

School  Team Studiedag 1  

7/10/2015 

OVSG directeur Plannen voor kwetsbare 

lln , uitwerking M-
decreet 

Nadenken over 

basiszorg 

 Professionalisering : 
Uitleg ivm de werking stilteklas 

school Team PV augustus 2015 Juf Inse directeur beter zicht op de 
werking voor de lkrn 

 Stilteklas uitbreiding tijdens de 

lesuren 

school Team lager Vanaf september 

2015 

Juf Inse en directeur directeur  Niet meer 

uitgevoerd , lkr 

andere opdracht 

 Professionalisering : 

Inzetten op talenten 

School  Team Studiedag 3 

16 maart 2016 

OVSG directeur  Visie MI en basis voor 

uitwerking in 2016-2017 

 Uitwerken als 

jaarthema 

loopbaanbegeleiding        

 Analyseren van de effectieve 

leesonderwijstijd en bijsturen 

waar nodig 

klas team lager September 2015 OCB directeur 400 min/week in L1; 

180 min/week vanaf L2 

 Via gestructureerd overleg de 
lln-resultaten binnen het 

leergebied Nederlands ( focus : 

spreken,  technisch en 
begrijpend lezen en spelling ) 

opvolgen en bespreken. 

Voorzien in gepaste 

ondersteuning op preventief en 
remediërend niveau.  

klas Kernteam / lkr continu OCB/ OVSG/ zoco directeur  

 na elke evaluatie binnen het 

domein lezen: analyse van de 
leerlingenresultaten + voorzien 

in aangepaste preventieve en 

remediërende acties. 

klas team lager Continu  directeur  Opstellen 

leesgroeimeters 

 Analyseren van de bestaande 
evaluatiemethodieken voor 

technisch lezen/lezen met 

begrip en aanpassen waar 

wenselijk. 

school team lager September 2015 OVSG/OCB directeur  

 Opstellen plan van aanpak en/of 

groepsplannen voor leerlingen 

met specifieke 

onderwijsleerbehoeften (voor 
Nederlands) + realisatie. 

klas team lager januari  2016 Zoco/OVSG directeur goede opvolging van alle 

leerlingen 
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 Opstellen KVS  school team kleuter december 2015 OVSG directeur 2x per schooljaar in te 

vullen 

Overzicht leerlingen met 
kleur 

 Verder 

uitproberen 

 Aanmaak nieuwe documenten 
iOmniwize oa: BaSo-fiche , 

oudercontact , observatie- 

remediering , …  

school team kleuter / lager Doorheen het 
schooljaar 

kwaliteitszorg directeur Zorgdossiers 
transparant maken 

 Aanpassing plan van aanpak na 
intervisie OVSG 

school team  kwaliteitszorg directeur Duidelijkere opbouw en 
opvolging 

 Kwaliteitsvolle analyse OVSG-

toets Nederlands 

school Team lager September 2015 Ondersteuners+ 

zorgco 

 Lopende acties 

Nederlands verder 

zetten  

 Nieuw document voor 

overgangsgesprekken 

school team Juni 2016 zorgco directeur Doelgerichte leerling-

besprekingen  

Oog voor sterktes en 
talenten  

 Opstellen van leidraad voor lkrn 

met acties binnen de fasen vh 

zorgcontinuüm  

school team maart kernteam directeur Voldoende inzetten op 

preventieve basiszorg 

Algemeen beleid        

 Verder zetten flitsbezoeken bij 
alle leerkrachten 

school Team Minimaal 1x 
maandelijks 

directeur directeur Reflecteren over het 
lesgeven. Coaching 

 verderzetten 

 Klasbezoeken met 

feedbackgesprekken lezen + 
focus op strategiegebruik + 

woordenschat 

klas team lager 2de / 3de trimester OVSG directeur aanzet tot zelfreflectie 

 Herhalen van de gemaakte 

afspraken spreken, 
woordenschat , MuVo ,.. 

analyse van de leerling 

resultaten + voorzien in gepaste 
preventie en remediërende 

acties 

school Lkr PV augustus Zoco directeur  regelmatig 

herhalen en 
opvolgen 

 Overlegmomenten met het 

zorgteam 

school team kleuter / lager maandelijks Zoco directeur Doorstroming visie , 

inhouden , acties , … 
 verderzetten 

 Ontwikkelen van een visietekst 

rond zittenblijven 

school team lager December 2015 Werkgroep 

kwaliteitszorg 

directeur  verder laten leven 

en implementeren 

bij de lkr 
 extra aanvullingen 

noodzakelijk 

 Ontwikkelen van een visietekst 

rond socio-emotionele 
problemen 

school scholengemeenschap December 2015 zorgplatform directeur  finale tekst 

augustus 2016 

 Professionalisering : 

Klassenraad gecoacht 

school Juf Cindy 3/3/2016 OVSG directeur Nadenken over 

doelgerichtere aanpak 

klassenraden 

 Professionalisering: 

Impactvol vergaderen  

school directeur 22/02/2016 OVSG directeur Duidelijke afspraken 

maken 

Verschillende 
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werkvormen aanbieden 

   

 
 

 

Vastleggen in SWP : 

 
Nederlands : 

Spreken: 

-3 taalgroeimiddelen : taalaanbod , taalruimte en feedback 

-kringgesprekken in alle klassen 
 

Schrijven: 

-afspraken spelling ( tip en top ) 

 

Lezen: 
-aanmaken leesgroeimeters 

 

Taalbeschouwing ( woordenschat ) : 

 
Algemeen: 

-rode draad in thema’s ( kleuter en lager )  

 

MuVo : 
-invoeren MuVo map ( portfolio klas + evaluatie , brainstorm , ideeën , groeiboeken , .. ) 

-evaluatiekoffer invoeren 

-muzische speeltuin in de klas 

-evaluatiedocument MuVo 
-visie MuVo 

 

Overige : 

-aanpassen frequentie gedragsrapporten 

-stilteklas uitbreiding 
-opstellen plan van aanpak 

-opstellen KVS  

-nieuwe documenten zorg iOmniwize : oudercontact , BaSo-fiche , .. 

-document overgangsgesprekken 
-analyse zittenblijven + visie 

-visie socio-emotionele ontwikkeling SG 
 

 

OCB hulpvraag :  Wij vragen ondersteuning om de algemene visie die dit schooljaar door het team werd geformuleerd te implementeren en willen hierop gebaseerd onze visie TVO 

verder uitwerken op schoolniveau . 
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Schooljaar 2016-2017 
 

 

SDL – punt Actie  niveau Wie wanneer begeleiding opvolging gevolg 

Erkenningsvoorw.        

Nederlands Planning opstellen voor de 

verdere implementatie van de 

verschillende domeinen voor de 
leergebieden Nederlands voor 

het schooljaar 2016 - 2017 

school Team September 2016 OVSG directeur Taalbeschouwing => PV 

2/5/2017 

 Mapjes leerplandoelen per 

domein om aan te vinken 

school Team lager continu 

 

directeur 

2 wekelijks 
nagekeken 

directeur Meer kennis verwerven 

in de leerplannen  
Hiaten opsporen 

 Reflecteren met lln over 

spreken adhv TIP TOP 

klas Team lager continu zorgco, 

ondersteuners 

directeur Lln betrekken bij hun 

eigen leerproces 

 Uitwisseling lkrn : 

Woordenschat toetsen 
vergelijken  

klas Team lager PV september 2016 Directeur directeur Afspraken evaluatie 

woordenschat 
vasteggen SWP 

 Aankopen van boeken die 

aansluiten bij de thema’s van 

TotemTaal 

klas team lager Oktober 2015 directeur directeur Boekenaanbod 

verruimen om leerlingen 

aan te zetten tot lezen 
 Verderzetten 

aankopen boeken 

kleuter en lager 

 professionalisering lezen : 
leesmotiverende 

boekbesprekingen 

school juf Nargis 23/03/2017 Thomas More directeur  

 professionalisering lezen : 
Ten aanval , stratego in de 

leesles  

school juf Elke 17/11/2016 OCB directeur  

 professionalisering spreken 

kleuters : 
Maximaal megataal 

school juf Essia 6/10/2016 OCB   

 De schoolvisie vertalen naar 

een taalvisie + implementeren 

in de klas 

school team PV november 2016 

+ januari 2017 

kwaliteitszorg Directeur Taalvisie die leeft op 

school  

 Uitbreiding gestructureerd 
overleg.  

lln.-resultaten binnen het 

leergebied Nederlands opvolgen 
en bespreken.  

school team lager continu zoco directeur Voorzien van gepaste 
ondersteuning op 

preventief en 

remediërend niveau 

 professionalisering spreken 

kleuters : 

onthaal centraal 

school juf Peggy 11/01/2017 Thomas More directeur  

 Uitwisseling lkrn : spreken : 
whiteboard vergelijken 

klas Team lager PV 24/01/2017 zorgco, 
ondersteuners 

directeur  

 nadenken inhouden 

taalbeschouwing 

school zorgco, 

ondersteuners 

Zorgteam februari zorgco, 

ondersteuners 

directeur  

 Filosoferen met kinderen school L5/6 continu Filosofe Inge directeur -lln denken actief en 
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Duytschaever creatief na over 

onderwerpen 

-verhogen van 
spreekkansen  

 Wandplaat tekstsoorten 

aanvullen 

school L3/4/5/6 Continu ondersteuners directeur Overzicht aangeboden 

teksten per soort. 

 Aanpassen en herwerken 
spreektaken L1 ( KIM-versie )  

School L1 Doorheen het 
schooljaar 

Juf Constance directeur Doelgerichte 
spreekkansen  

Actief gebruik 

woordenschat 

 Opstellen analyseschema voor 
L1 spreektaken 

school L1 Oktober 2016 Zorgco en juf 
Constance 

directeur Doelgerichte observatie 
van het spreken 

 Invoering RALFI-lezen  School Vanaf L2- L6 Doorheen het 

schooljaar 

ondersteuners directeur Verbeteren van het 

technisch leesniveau  

 

 Uitproberen “connect lezen “ school L2 Doorheen het 
schooljaar 

juf Nargis directeur Verbeteren van het 
technisch leesniveau 

voor lln met specifieke 

leesproblemen  

MuVo planning opstellen voor de 
verdere implementatie van de 

verschillende domeinen voor de 

leergebieden MuVo voor het 
schooljaar 2016 - 2017 

school Team September 2016 OVSG directeur Beeld , drama en 
muziek 

 professionalisering MuVo/lezen 

: 

1001 manieren om muzisch te 
werken met boeken 

school juf Nargis 12/10/2016 Thomas More directeur  

 professionalisering : Muze 

gezocht ! 

school juf Maleik 13/12/2016 OCB directeur  

 Uitwisseling lkrn : 
evaluatiekoffers  

School Team lager PV september 2016 directeur directeur Ideeën uitwisselen 

 Afspraken maken rond verticale 

opbouw minimale aan te bieden 

leerplandoelen/technieken voor: 
beeld  

school team  Studiedag 1 

5 oktober 2016 

directeur directeur Opstellen leerlijn beeld 

 Afspraken maken rond verticale 

opbouw minimale aan te bieden 

leerplandoelen/technieken voor: 
drama 

school team  PV 24 november 

2016 

directeur directeur Opstellen leerlijn drama 

 Afspraken maken rond verticale 

opbouw minimale aan te bieden 

leerplandoelen/technieken voor: 
muziek 

school team  PV  directeur directeur opstellen leerlijn muziek 

 Professionalisering :  

Muzische ateliers rond de 

verschillende domeinen door 
Academie 

klas 3de/4de leerjaar 2-Wekelijks  Academie directeur Ruim aanbod van alle 

domeinen en prof. van 

de lkr. 

 professionalisering muzische 

vorming : 

-Spelen met drama beweging 
en muziek 

-muzische spellen 

-vernieuwende activiteiten met 

school juf Inge / juf Iris 16/01/217 Onderwijsservice directeur  
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conceptkaarten 

-leren kijken met kdrn naar 

kunst uit alle domeinen 

 Uitwerken LVS waarin MuVo 

wordt opgenomen 

school team lager Seminarie directeurs 

Maart 2017 

directeur directeur Oog hebben voor 

talenten van kinderen 

 professionalisering muzische 

vorming : 
Meer muzisch initiatief 

school juf Inke 10/03/2017 onderwijsservice directeur Nieuwe ideeën 

 professionalisering muzische 

vorming : 

Textiele werkvormen 

school juf Inke 12/01/2017 Thomas More directeur Nieuwe ideeën  

 professionalisering muzische 
vorming : speeldeeg voor 

peuters en kleuters 

school juf Cendy 17/02/2017 Thomas More directeur meer kansen tot 
muzisch exploreren en 

experimenteren 

 Muzisch project “Hangende 

tuinen van Scheut “ 

school L4/5/6 Oktober en 

november 

Beeldenstorm directeur Verfraaiing buurt  

 

bewoonbaarheid, 

veiligheid en 

hygiëne 

Aanvraag via 

directievergadering  

brandpreventieverslag en 

keuringsverslag 
verwarmingsinstallatie 

school schoolbestuur december 2014  schoolbestuur Er volgen individuele 

gesprekken met de 

Schepen in alle scholen 

Kwaliteit/-

bewaking 

       

Sociaal emotionele 
begeleiding 

Jaarthema uitwerken rond 
talenten 

school team PV augustus 2016 
+ maandelijks 

Team talenten directeur  

 workshop speelplaats school juf Inge / juf Lien 4/10/2016 

15/12/2016 

17/01/2017 
7/02/2017 

OCB directeur  

 professionalisering :  

Van proberen kan je leren 

school juf Essia 26/10/2016 Thomas More   

 professionalisering : Wiebelkids 

en frullemies 

school juf Diane 14/03/2017 Onderwijsservice   

 professionalisering : 

Geweldloos verzet en nieuwe 

autoriteit 

school juf Cindy ? OVSG   

 werken aan preventieve 
basiszorg binnen het 

Zorgcontiniüm ter voorkoming 

van socio-emotionele 

problemen. 

school team  continu OCB directeur -optimalisering 
speelplaatswerking 

-gedragenheid creëren 

voor afspraken op 

schoolniveau 
-werken aan sociale 

vaardigheden 

-inzetten op positief 
veilig leerklimaat 

-ouders actief betrekken 

-lln participatie  

        

loopbaanbegeleiding        

 Introductie van het directe 

instructiemodel m.b.t. 

verlengde instructie (brede 

basiszorg) 

klas Team lager Studiedag januari 

2017 

OVSG directeur Nadenken over 

groeperingsvormen, 

inspelen op de noden 

van leerlingen. 
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 KVS  school Team kleuter 2x schooljaar ondersteuner directeur Opvolging kleuters 

 professionalisering overgang 

kleuterschool – lagere school 

school juf Iris 24/01/2016 OCB   

 professionalisering overgang 
3de graag naar secundair 

school juf Nargis 18/10/2016 OCB   

 professionalisering overstap 

secundair : basis meets 

secundair 

school meester Maxim 16/03/2017 OCB   

 Aanpassen zorgfiche in 

iOmniwize 

school team PV september 2016 kwaliteitszorg directeur Oog hebben voor alle 

fases binnen het 

zorgcontiniüm voor lln 

met problemen 

 Kwaliteitsvolle analyse OVSG-

toets Nederlands 

School Team lager September 2016 Ondersteuners+ 

zorgco 

directeur Verder zetten acties 

Nederlands 

 Nieuw document screening 

welbevinden en betrokkenheid  

school team Tijdens zorgoverleg  

+ PV januari 2017 

kwaliteitszorg directeur Doelgerichte hulp bieden 

op school- en klasniveau  

 Reorganisatie klassenraden school team Doorheen het 
schooljaar 

zorgco directeur Vlotte opvolging 
leerlingen 

        

Algemeen beleid        

 Overlegmomenten met het 

zorgteam 

school team kleuter / lager maandelijks Zoco directeur Doorstroming visie , 

inhouden , acties , … 

 Overlegmomenten met de 
leerlingenraad 

School lager 5x / schooljaar OCB / juf Maleik directeur Participatie leerlingen bij 
acties op school  

 Conversatietafels Nederlands School Juf Essia / Belinda 5X / trimester Huis van het 

Nederlands 

directeur Participatie ouders op 

school  

 flitsbezoeken school Team Minimaal 1x 
maandelijks 

directeur directeur Reflecteren over het 
lesgeven. Coaching 

 Brainstormen kijkwijzer 

zittenblijven  

school team December 2016 zorgteam directeur Visie beter opvolgen 

 Afname leerkrachtenbevraging school team maart 2017 directeur directeur  

 Afname leerlingenbevraging klas team lager December 2016 zorgco, 
ondersteuners 

directeur  

 Opstellen van een visie rond 

breed evalueren van het 

leergebied Nederlands voor de 
verschillende domeinen 

school team  OVSG directeur  

 professionalisering : Elke leraar 

VIP in Brussel 

school juf Griet 11/10/2016 OCB directeur coaching en 

ondersteuning nieuwe 

leerkrachten 

 Concretiseren visietekst rond 
socio-emotionele problemen  

school team PV februari 2017  zorgco directeur  

        

        

 

 

Vastleggen in SWP : 

 

Nederlands: 

Spreken 
-spreken reflecteren met tip en top  
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Schrijven 

 

 
Lezen : 

-leesstrategieën begrijpend lezen 

Taalbeschouwing ( woordenschat )  

-afspraken rond toetsen woordenschat 
-wandplaten tekstsoorten vanaf L3 

Algemeen: 

-visie Nederlands 

-aanvinken LPD apart mapje 
MuVo: 

-leerlijn beeld , drama en muziek 

 

Overige : 
-concretiseren visietekst SG socio-emotionele problemen 

-reorganisatie klassenraden  

 

 

OCB hulpvraag : We vragen hulp om leerkrachten te begeleiden in preventieve basiszorg naar gedragsproblemen en om de relatie leerkrachtleerling te bevorderen. 
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Actieplan 2017-2020 
 
 

 

 

Schooljaar 2017-2018 
 
 

Doelstelling :  
 

 onder de loep nemen methode wiskunde 

 uitbreiding school Scheut 2 
 communicatie met ouders verhogen 

 jaarthema : .. 

 
 

SDL – punt Actie  niveau wie wanneer begeleiding opvolging gevolg 

Erkenningsvoorw.        

Nederlands        

        

        

MuVo MuVo opnemen in het LVS school team lager PV augustus directeur directeur Oog hebben voor talenten 

van kinderen 

        

Wiskunde Methodes vergelijken school Team lager     

        

bewoonbaarheid, 

veiligheid en 

hygiëne 

       

Kwaliteit/-
bewaking 

       

Sociaal emotionele 

begeleiding 

        

        

loopbaanbegeleiding        

 differentiatie gekoppeld aan 
brede evaluatie  

school team lager PV  
Nog vast te leggen 

OVGS directeur  

 Verkennen van de brochure 

“leren leren” 

school Team PV  

Nog vast te leggen 

OVSG directeur Meer aandacht voor ‘leren 

leren’ binnen het 

klasgebeuren 

 Professionalisering : 
Nascholingen m.b.t. differentiatie  

school Team Nog vast te leggen Nog vast te leggen directeur  

 Mini wijzer: differentiëren  school team lager PV  

Nog vast te leggen 

klasleerkrachten directeur Lkr. gaan doelgerichter 

differentiëren binnen de 

brede basiszorg 

Algemeen beleid Opstellen van een visie rond 

breed evalueren van het 

leergebied Nederlands voor de 

verschillende domeinen 

school team  PV  

Nog vast te leggen 

OVSG directeur  
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Schooljaar 2018-2019 
 

 methode wiskunde ( nieuwe invoeren / oude aanpassen ) 
 uitbreiding school / samenwerking 

 jaarthema : .. 

 

Schooljaar 2019-2020 
 

 onder de loep nemen methode WO 
 jaarthema : ..  


